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RESUMO 
 

Neste trabalho estudou-se a composição de um minério fosfático por meio da 
análise de uma amostra de apatita e uma de vermiculita. O minério fosfático pode 
ser composto comumente de apatita, diopsídio, carbonatos, minerais micáceos, 
magnetita, hematita, perovskita, anatásio/rutilo, quartzo, barita e ilmenita.  
A caracterização mineralógica das amostras foi feita através das técnicas de 
difração de raios X e espectroscopia no infravermelho que permitiram identificar as 
fases apatita e vermiculita. Os elementos presentes nas amostras foram 
identificados utilizando-se a técnica de espectrometria de fluorescência de raios X. E 
a partir da técnica de microscopia eletrônica de varredura e microanálises químicas 
(EDS) obteve-se dados morfológicos semi-quantitativos e imagens, tornando-se 
possível a identificação dos minerais apatita e vermiculita. As medidas do potencial 
zeta foram realizadas utilizando a técnica de eletroforese sendo nitrato de potássio o 
eletrólito indiferente. A apatita apresentou ponto isoelétrico em pH próximo a 8 e a 
vermiculita apresentou pontencial zeta negativo em toda a faixa de pH analisada. 
Nas faixas de concentração do coletor estudadas, a apatita apresentou boa 
flotabilidade (aproximadamente 90%) para pH 9, enquanto a vermiculita apresentou 
baixa flotabilidade, menor que 15%. 
 

PALAVRAS-CHAVE: minério fosfático, apatita, vermiculita. 
 

 

ABSTRACT 
 

In this article was studied the composition of a phosphate ore through analysis of an 
apatite sample and a vermiculite sample. The phosphate ore usually can be 
constituted of apatite, diopside, carbonates, micaceous minerals, magnetite, 
hematite, perovskite, anatase / rutile, quartz, barite and ilmenite. 
The mineralogical characterization of the samples was made by X - ray diffraction 
and infrared spectroscopy techniques to identify the apatite and vermiculite phases. 
The elements present in the samples were identified using X-ray fluorescence 
spectrometry techniques. Through analysis of Scanning Electron Microscopy (SEM) 
and chemical microanalyses (EDS) were obtained semi-quantitative morphological 
data and image becoming able to realize the mineral identification of apatite and 
vermiculite. The zeta potential measurements were performed using electrophoresis 
technique, being potassium nitrate the indifferent electrolyte. The apatite has 
presented isoelectric point at pH around 8 and the vermiculite has showed negative 
zeta potential in all pH range analyzed. In the concentration bands studied, apatite 
showed good buoyancy (approximately 90%) at pH 9, while vermiculite showed low 
buoyancy, less than 15%. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Estudos detalhados do minério fosfático têm tido cada vez mais importância, devido 
ao grande consumo na indústria de fertilizantes.  
Em termos mundiais, o concentrado fosfático está contido em depósitos de origens 
sedimentares, ígneos ou magmáticos e biogenéticos. Em grande parte das reservas 
do mundo e do aproveitamento industrial, os concentrados mais importantes são de 
origem sedimentar. No Brasil existe predominância de depósitos de origem ígnea ou 
magmática, nesses depósitos o fósforo ocorre como fluorapatita (Oliveira et al., 
2007).  
 
A apatita é o único mineral de minério de fósforo com interesse econômico, é o 
mineral mais importante e mais abundante do grupo dos fosfatos. É praticamente 
impossível encontrar um cristal puro de apatita, devido as substituições dentro da 
rede cristalina serem variadas podendo haver combinações. As variedades mais 
comuns de apatita são: fluorapatita, hidroxiapatita, cloroapatita. 
 
A vermiculita é um mineral frequentemente associado a apatita, ocorre no sistema 
monoclínico, possui estrutura cristalina micácea, lamelar, é um mineral formado 
essencialmente por silicatos hidratados de alumínio e magnésio, produto da 
alteração das micas.  
 
Com o objetivo de entender melhor a relação entre as características físicas e 
químicas da apatita e da vermiculita, suas propriedades eletrocinéticas e de 
flotabilidade, neste trabalho, foram feitos estudos com duas amostras de minerais: 
apatita e vermiculita. Foram utilizadas técnicas para caracterização mineralógica 
como: difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura, microanálises 
químicas (EDS), espectrometria no infravermelho, espectrometria por fluorescência 
de raios X; e foi medido as variações dos potenciais zeta dos minerais, utilizando a 
técnica de caraterização tecnológica de eletroforese e nitrato de potássio como 
eletrólito indiferente; e estudar suas flotabilidades usando oleato de sódio como 
coletor.   
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Neste trabalho foram estudadas duas amostras minerais: apatita e vermiculita.  
 
2.1 Caracterização 
 
As amostras de apatita e vermiculita foram submetidas a análises por difratometria 
de raios X (DRX), identificação de elementos por espectrometria de fluorescência de 
raios X, espectroscopia no infravermelho e microscopia eletrônica de varredura.  
 
 

2.2.Estudos Eletrocinéticos e de Microflotação 
 
As medidas de potencial zeta foram realizadas num medidor modelo ZM3-D-G, Zeta 
Meter 3.0+, utilizando a técnica de eletroforese. A técnica de eletroforese 
(microeletroforese) avalia a mobilidade eletroforética, que é a grandeza que 
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expressa a relação entre a velocidade do sólido e o campo elétrico aplicado sobre o 
mesmo em um sistema. A solução eletrolítica de KNO3 (1x10-3M) foi usada como 
eletrólito indiferente. Os testes de microflotatção foram feitos em um tubo de 
Hallimond utilizando oleato de sódio como coletor (concentrações: 2,5mg/L, 5mg/L, 
7,5mg/L, 10mg/L). 
  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Caracterização 
 
As amostras de minerais de apatita e vermiculita foram submetidas a análises 
semiquantitativas por difratometria de raios X (DRX), em um difratômetro de raios-X 
para amostras em pó, marca Philips-PANalytical sistema Empyrean, com os 
detectores tipo proporcional de Xe selado e de estado sólido X’Celerator. Tubo de 
cobre (Z=29): λ Kα médio = 1,54184Å--λ Kα1 = 1,54056Å. As condições 
instrumentais foram: varredura de 3 a 90º em 2Ө, 40kV, 40mA, passo de 0,02 (2Ө)  
e tempo de contagem de 20 segundos. 
 
Na amostra de apatita identificou-se somente a fase apatita, já na amostra 
vermiculita, além da fase vermiculita, identificou-se a presença de uma fase 
conhecida como camada mista ou interestratificação. Os minerais interestratificados 
devido o empilhamento ao acaso, não existe consenso na literatura a respeito de 
suas denominações.  
 
Os difratogramas indexados das amostras apatita e vermiculita são mostrados na 
figura 1. As amostras analisadas não apresentaram fases amorfas, como pode ser 
observado nos difratogramas pela ausência do domo de amorfização. As fases 
minerais identificadas por DRX nas amostras são apresentadas na tabela I. Os 
padrões do banco de dados PDF-2 do ICDD utilizados para a identificação foram: 
apatita: ficha número 86-1203; e vermiculita: ficha número 77-0022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Difratogramas das amostras: (a) apatita, (b) vermiculita (K1Cu=1,54060Å). 
 
 
 
 

2Ө 2Ө 

(a) (b) 
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Tabela 1. Resultados de difração de raios-X das amostras dos minerais apatita e vermiculita 

 
Amostras  Minerias identificados  

Apatita Apatita  

Vermiculita vermiculita, interestratificado  

 
As análises semiquantitativas por fluorescência de raios-X nas amostras apatita e 
vermiculita foram realizadas no espectrômetro Philips-PANalytical PW 2400, com 
tubo de anodo de ródio. A técnica de fluorescência de raios-X forneceu 
semiquantativamente a determinação dos elementos presente nas amostras 
analisadas. Na tabela 2 é possível identificar os elementos presentes como alto, 
médio, baixo e traço. 

 
 
Tabela 2. Resultados de fluorescência de raios-X das amostras dos minerais apatita e vermiculita 

 
Ocorrência Apatita Vermiculita 

Alto P, O Si, Mg, O 

Médio - Fe 

Baixo Ca, Si Al, Ti, P 

Traço Th, Zr, Pb, Fe, Mn, Ce, La, 

Nd, Cl, S, Mg, Al 

Zr, Cu, Ni, Mn, Ti, Ba, Ca, 
Ce, K, S 

 
 
As imagens correspondentes a figura 2 das amostras identificadas como apatita e 
vermiculita, foram obtidas através do microscópio eletrônico de varredura (MEV) 
FEG com Sistema de Nanofabricação FIB - Quanta FEG 3D FEI, constituído de 
microscópio dual com feixe iônico e eletrônico, com canhão de elétrons de emissão 
por efeito de campo, com resolução 0,8nm para o feixe eletrônico e de 10nm para o 
feixe iônico, distância focal: 3 mm a 99 mm, aumento 24x a 800.000x em alto e baixo 
vácuo. Detector de elétrons secundários, detector de elétrons retroespalhados, 
detector de elétrons transmitidos, detector EDS. Para realizar este estudo as 
amostras foram recobertas por um filme condutor de platina (Pt) dispersivo em 
energia (EDS), marca Thermo Noran, modelo Quest, programa EDS SpectraPlus.  
 

 
Figura 2: (a) Imagem de elétrons retroespalhados da amostra apatita; (b) Imagem de elétrons 

retroespalhados da amostra vermiculita. 

(a) (b) 
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Foram realizadas microanálises de área geral nas duas amostras como é possível 
observar nas tabelas 3 e 4. Na figura 2 (a) nota-se uma partícula central de hábito 
prismático. Observa-se na tabela 3 os dados da microanálise, que apresentou teores 
alto de fósforo e cálcio médio, identificando apatita. Na figura 2(b) a microanálise 
geral da área que forneceu teores altos de silício e magnésio, e teores médios 
alumínio e ferro. Observa-se na imagem partícula foliada. Conclui-se pelos dados da 
microanálise e pelo aspecto da figura o mineral vermiculita com intercrescimento de 
filossilicato interestratificado. 

 
Tabela 3. Microanálise EDS da amostra apatita 

 

Área F P2O5 CaO Mineral  

 - 9,16 55,06 Apatita  

 

 
Tabela 4. Microanalise EDS da amostra vermiculita 

 

 
As análises de espectrometria no infravermelho (EIV) foram executadas em um 
espectrômetro marca Bruker, modelo Alpha. As técnicas usadas foram as de reflexão 
total interna atenuada (ATR) com prisma de diamante e de transmissão com pastilhas 
de KBr. Na figura 3 são mostrados os espectros no infravermelho das amostras de 
apatita e vermiculita. 
 

 
 

Figura 3: Espectro no infravermelho da amostra (a) apatita, (b) vermiculita. 

 
 
As análises por espectrometria na faixa do infravermelho das amostras apatita e 
vermiculita (figura 3) indicaram a presença dos minerais (a) apatita e (b) vermiculita.  
O asterisco (*) que aparece na figura 3 (a) e (b) indica as bandas com interferência 
com as vibrações da água, proveniente da hidratação do KBr: modo de estiramento 

Área MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO FeO TiO2 Mineral  

 14,32 7,90 58,56 1,39 2,69 2,73 10,30 2,11 Vermiculita 

(b) 
(a) 
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em aproximadamente 3400cm-1 e modo de dobramento em aproximadamente 
1630cm-1. 
 
Estudos Eletrocinéticos  
 
O potencial zeta é o potencial medido com parâmetros experimentais estudados no 
plano de cisalhamento. Este potencial determina o comportamento das partículas, 
suas estabilidades na dispersão, ou suas tendências rumo à coagulação (Henriques, 
et al 2012). Na figura 4, é possível observar a variação do potencial zeta com o  pH 
para as amostras apatita e vermiculita. O ponto isoelétrico (PIE) é o logaritmo 
negativo da atividade de um dos íons determinadores de potencial para a qual a 
carga líquida no plano de cisalhamento se anula. O PIE foi obtido pela medida de 
potencial zeta, na presença do eletrólito indiferente KNO3. 
A medida do potencial zeta foi realizada utilizando a microeletroforese, conforme é 
observado na figura 4. O princípio da técnica consiste em medir diretamente a 
velocidade com que as partículas se movimentam em direção ao eletrodo de carga 
oposta. A amostra de apatita apresentou valor de pH no ponto isoelétrico próximo de 
pH 8. A vermiculita apresentou pontencial zeta negativo em toda a faixa de pH 
analisada, ou seja a vermiculita apresenta carga de superfície negativa para toda a 
faixa de pH estudada. 
 

 
Figura 4: Variação do potencial zeta com pH das amostras 

 
 
 
Microflotação 
 
Na figura 5 são apresentados curvas de flotabilidades medidas em um tubo de 
halimond utilizando o coletor oleato de sódio para apatita e vermiculita. Variou-se as 
concentrações do coletor para os pH´s 8, 9 e 10. Observou-se que a apatita 
apresentou boa flotabilidade para o pH 8 e 9 para todas as concentrações estudadas 
(mais de 80%); mas para o pH 10, a maior flotabilidade foi para a concentração de 
oleato de sódio de 8mg/L somente (cerca de 86%). A vermiculita apresentou baixas 
flotabilidades para todas as dosagens de coletor utilizadas, abaixo de 14% de 
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flotabilidade, para os valores de pH 8, 9 e 10, conforme pode ser observado na 
figura 5 (b). 
 

 
 

Figura 5: Flotabilidade dos minerais apatita (a) e vermiculita (b) X concentração de oleato de 
sódio para pH´s 8, 9 e 10. 

 
A figura 6 apresenta curvas de flotabilidade para diferentes concentrações de coletor 
(oleato de sódio 2,5mg/L, 5mg/L, 7,5mg/L, 10mg/L). Para todas as dosagens de 
coletor a apatita apresentou boa flotabilidade (aproximadamente 90%) para pH 9, 
enquanto a vermiculita apresentou baixa flotabilidade, menor que 15%. Dosagens 
menores de oleato já mostram boa diferenciabilidade na flotabilidade dos dois 
minerais. 
 
 

 
 

Figura 6: Flotabilidade dos minerais apatita e vermiculita X pH usando diferentes 
concentrações do coletor oleato de sódio: (a)2,5mg/L (b) 5mg/L (c)7,5mg/L(d)10mg/L. 
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4. CONCLUSÕES 
 
Na amostra apatita, identificou-se somente o mineral apatita (de acordo com as 
técnicas DRX, Infravermelho, MEV/EDS, etc). 
 
A amostra vermiculita têm minerais interestratificados como contaminante.   
Percebeu-se a contaminação devido a presença de minerais interestratificados na 
difração de raios-X, e pela identificação de elementos não esperados e que não 
fazem parte da composição da vermiculita na fluorescência de raios-X. 
 
A amostra de apatita apresentou valor do ponto isoelétrico (PIE) em torno de pH 8, a 
vermiculita apresentou potencial zeta negativo em toda a faixa de pH analisada, ou 
seja, a vermiculita apresentou carga de superfície negativa. 
 
Em toda faixa de concentração do coletor a apatita apresentou boa flotabilidade 
(aproximadamente 90%) para pH 9, enquanto a vermiculita apresentou baixa 
flotabilidade, menor que 15%. Dosagens menores de oleato já mostram boa 
diferenciabilidade na flotabilidade dos dois minerais, que ainda pode ser melhorada 
com utilização de depressor para a vermiculita. 
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